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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 

Algemene informatie: 
KDV De Elsen is een kleinschalig kinderdagverblijf dat wordt gerund door twee houders. Het is 
gevestigd in een ruim vrijstaand pand aan de rand van Kruidenwijk in Almere. Het 
kinderdagverblijf bestaat in 2014 10 jaar. 
  
Inspectie-geschiedenis: 
In 2013 heeft één inspectie plaatsgevonden bij het KDV: 
16-04-2013: regulier onaangekondigd onderzoek op alle inspectie-items; geen overtredingen 
geconstateerd. 
  
Huidige inspectie: 
Tijdens de inspectie heeft met name een uitgebreide observatie op de twee groepen 
plaatsgevonden. Het kinderdagverblijf is met zorg ingericht en biedt aantrekkelijke speelruimte. De 
sfeer op de groepen is ontspannen en de beroepskrachten zijn actief met de kinderen bezig. Er is 
ook informatie ingewonnen bij de oudercommissie. Deze geeft aan de samenwerking met de 
houders als prettig en professioneel te ervaren. Het afgelopen jaar heeft de oudercommissie de 
houders geadviseerd over de prijswijziging en het vier-ogenbeleid. Het overleg is naar 
tevredenheid verlopen. 
  
De toezichthouder heeft geen tekortkomingen geconstateerd. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens deze inspectie is de pedagogische praktijk geobserveerd op zowel de babygroep als de 
peutergroep. De kinderen waren op dat moment vrij aan het spelen en er vond een 
verschoonronde plaats. Een beoordeling van het pedagogisch beleidsplan maakt geen deel uit van 
deze inspectie. Het KDV biedt geen voorschoolse educatie. 
  
De houders vinden het belangrijk dat de beroepskrachten werken volgens hun visie, die in het 
pedagogisch beleidsplan beschreven staat. Nieuwe beroepskrachten staan daarom in het begin 
overgepland zodat ze de ruimte hebben om het pedagogisch handelen van collega's te observeren 
en het pedagogisch beleid  door te nemen. De houders werken zelf ook op de groep en geven 
collega's feedback op hun handelen. Het pedagogisch beleid wordt ook regelmatig besproken in het 
werkoverleg dat één maal per twee maanden plaatsvindt. 
  
De pedagogische praktijk wordt beschreven aan de hand van het observatie instrument van de 
toezichthouder en enkele voorbeelden. 
  
Pedagogische praktijk 

 
Emotionele veiligheid: 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen en naar elkaar.  
Zij verwoorden in veel situaties hun gedrag. Er is veel interactie tussen beroepskracht en kind;  
de interacties zijn vriendelijk en hartelijk. De kinderen zoeken actief contact met de 
beroepskrachten. 
  
Bijvoorbeeld: Wanneer een beroepskracht terugkomt op de groep, kruipen twee baby's direct 
enthousiast op haar af. De beroepskracht gaat op de grond zitten en begroet de kinderen met  
een knuffel. 
  
Er heerst een positieve en enthousiasmerende sfeer in de groep. Het welbevinden van de 
kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ondernemend, energiek en vol aandacht. Zij genieten 
van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen. Zij zijn ingespannen met iets bezig, maar 
kunnen daarna ook weer ontspannen. 
  
Bijvoorbeeld: Op de peutergroep wordt door de kinderen op de grond met duplo gespeeld en 
twee jongetjes maken een houten treinbaan. Alle kinderen zijn betrokken bij hun spel. De één 
maakt een toren, een ander laat een duplostuk als auto rondrijden. De beroepskracht zit er bij  
op de grond en helpt waar nodig. 
  
Persoonlijke competentie: 
Beroepskrachten stimuleren actief en planmatig het verkennen en verleggen van grenzen van 
een kind. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.   
  
Bijvoorbeeld: Op de babygroep wordt een baby op zijn buik gelegd. De beroepskracht beweegt  
een speeltje vlak voor hem en zegt "Kijk eens wat een mooi speeltje. Kan jij dat pakken?" 
  
De meeste kinderen zijn vrijwel de gehele tijd intensief bezig. Er is een hoge mate van 
betrokkenheid bij alles waar zij mee bezig zijn. Zij laten zich niet makkelijk afleiden; zij zijn  
trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor 
kinderen. Er is (zowel binnen als buiten) voldoende spelmateriaal voor alle verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Er is naast gesloten spelmateriaal ook open spelmateriaal waar 
kinderen zelf mee kunnen ontdekken en fantaseren. 
  
Bijvoorbeeld: Zowel de inrichting als het spelmateriaal bestaat voornamelijk uit natuurlijke 
materialen. Er is veel houten speelgoed. Het spelmateriaal ziet er verzorgd uit en is uitdagend 
neergezet in de ruimte. Zo staan er op de peutergroep o.a. loopfietsjes, een keukentje en zijn er 
open kasten met speelgoed in manden. Ook is er een thematafel in de groep waarop de winter in 
materialen staat uitgebeeld. 
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Er is een evenwichtig/gebalanceerd programma met zowel vrij spel als gestructureerde 
activiteiten. Beide onderdelen maken een substantieel deel van het dagprogramma uit. Kinderen 
worden gestimuleerd om zo veel en zo vaak mogelijk buiten te spelen. 
  
Bijvoorbeeld: De beroepskracht/houder vertelt dat de peutergroep een vast programma heeft.  
Zo is er iedere ochtend om 9 uur "de kring" waarin wordt voorgelezen, gezongen, iets wordt 
besproken en iets wordt gegeten en gedronken. Ook buitenspelen is een vast onderdeel van het 
dagprogramma. Tussen 12.30 uur en 15 uur gaan alle kinderen rusten, al of niet met slapen. 
  
Sociale competentie: 
De beroepskrachten dragen actief bij aan een positieve groepssfeer door grapjes te maken, 
behulpzaam te zijn, gerichtheid op alle kinderen, aandacht en zorg voor individuele kinderen.  
De beroepskrachten houden rekening met individuele kenmerken van kinderen bij het inrichten 
van een activiteit of spelsituatie: niet te lang, niet te dicht op elkaar, niet te wild, niet te saai.  
Zij proberen gericht onnodige irritaties tussen kinderen te voorkomen. 
  
Bijvoorbeeld: Op de babygroep wordt een dreumes aan tafel gezet met een speeltje wanneer de 
beroepskrachten gaan verschonen en voeden. De beroepskracht licht toe: Als wij niet onze handen 
vrij hebben, kan hij beter even aan tafel zitten. Want in zijn enthousiasme gaat hij bovenop de 
andere baby's zitten die op de grond liggen en spelen. 
  
Normen en waarden: 
Beroepskrachten hanteren de waarden en normen uit het pedagogisch beleid als 
vanzelfsprekende leidraad voor hun professioneel handelen. Zij spreken elkaar hierop aan en 
versterken elkaars gedrag.         
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. E. Damveld en mevr. E. Alberts) 
• Observaties (op de groepen) 
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Personeel en groepen 

 
Op KDV De Elsen zijn twee stamgroepen: een babygroep en een peutergroep. Naast de twee 
houders werken er nog vier beroepskrachten. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Beide houders en alle beroepskrachten zijn in bezit van een VOG uit 2013. Ook de stagiaire van  
het Praktijk Onderwijs Almere heeft een geldig VOG. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Beide houders en de beroepskrachten zijn in bezit van een passend diploma. Eén beroepskracht  
is werkzaam als BBL-stagiaire en zal eind januari haar diploma ontvangen. 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op moment van inspectie zijn er 11 kinderen aanwezig op de babygroep met 3 beroepskrachten. 
Op de peutergroep zijn 10 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig. Daarmee wordt aan 
de beroepskracht-kind-ratio (b-k-r) eisen voldaan. 
  
Tijdens pauzes wordt tijdelijk afgeweken van de b-k-r. De helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten staat dan op de groep. Bij openen en sluiten worden de baby- en peutergroep 
samengevoegd. 
 
Opvang in groepen 

 
De babygroep bestaat uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 tot 2 jaar. En de 
peutergroep heeft maximaal 14 kindplaatsen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. E. Damveld en mevr. E. Alberts) 
• Observaties (op de groepen) 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
www.1ratio.nl 
www.deelsen.nl 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Elsen 
Website : http://www.deelsen.nl 
Aantal kindplaatsen : 26 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : De Elsen V.O.F. 
Adres houder : Fluitekruidstraat 71 
Postcode en plaats : 1313KT ALMERE 
Website : www.deelsen.nl 
KvK nummer : 39082552 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  M Oortwijn 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : ALMERE 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 

Planning 

Datum inspectie : 23-01-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 07-02-2014 
Zienswijze houder : 10-02-2014 
Vaststelling inspectierapport : 10-02-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercomissie 

: 10-02-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-02-2014 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Wij zijn altijd erg blij met het inspectiebezoek en vinden het een kroon op ons werk als eruit komt 
hoe, naar onze mening, kinderopvang geboden moet worden. Dat is zeker nu weer het geval en 
dit rapport geeft een extra gouden randje aan ons 10 jarig jubileum. 
  
Els Alberts en Els Damveld 
Kinderdagverblijf De Elsen 

 
 
 

 


